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NIEUWS VAN DE DIRECTIE   
Beste ouders/verzorgers en kinderen,, 

Hierbij het Bolsterbericht om u op de hoogte te houden van alle zaken die op school spelen. Veel 

leesplezier! 

Vorige week donderdagmiddag werden we allemaal verrast met een bezoek van de pieten die op de 

Bolster aan alle kinderen een zakje strooigoed kwamen uitdelen. Het zag er allemaal heel gezellig uit 

met die dansende pieten en de sinterklaasliedjes die op de achtergrond klonken. De kinderen hebben 

ervan genoten. En gisteren mochten de kinderen ook nog hun schoen zetten en die waren vanmorgen 

natuurlijk allemaal gevuld met iets lekkers voor elke leerling. We 

vermoeden wel dat één van de 

pieten die hierbij geholpen 

heeft, de Rommelpiet is 

geweest……Wat een rommeltje 

troffen de leerkrachten van 

groep 4 aan. Dat was toch wel 

even schrikken. De juffen zijn 

meteen maar met de kinderen 

aan de slag gegaan om de boel 

weer op te ruimen. De kinderen 

vonden het ook wel een beetje spannend dat Rommelpiet in hun klas 

was geweest.  

 

 

Ondertussen zijn alle groepen gestart met 

hun nieuwe thema. Vorige week vertelden we u over het thema paarden in 

groep 1 en 2. In de groepen 7 zijn ze inmiddels gestart met het thema ‘we 

feesten  de wereld rond’ vanuit  5 grote religies. Afgelopen week hebben de 

leerlingen bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan een moskee. Verder staat 

er nog een bezoek aan de kerk in Gilze gepland komende periode. De 

kinderen schrijven van hun bezoek en indrukken een verslag en ontdekken 

de verschillen tussen de religies en hoe alle mensen over de hele wereld 

deze vieren.  

 

 

 

Op onze school staat nu eerst het sinterklaasfeest voor de deur dat we samen gaan vieren. Daar kijken 

we met z’n allen naar uit.  

 

Helma van Laerhoven 

Adjunct-directeur  
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WIST U DAT:  

23+24-11 oudergesprekken 

30-11 groep 6 t/m 8 nemen surprises mee naar school 

30-11 SMW 11.45-12.15 

30-11 Trefbal gr. 7-8 

 

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERK WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 

1x per maand is Moniek Schrandt van SMW bereikbaar met een inloopspreekuur 

op woensdagochtend van 11.15-12.15uur op de Bolster. 

Verder is Moniek bereikbaar per telefoon: 06-38402775 

en per mail m.schrandt@imwtilburg.nl  

aanwezig 

30-11-2022; 14-12-2022;  

25-01-2023; 22-03-2023; 19-04-2023; 17-05-2023; 14-06-2023 

 

SINT EN PIET 

Afgelopen donderdag had de school hoog 

bezoek van pieten, alvast een voorproefje voor 

wat komen gaat! De pieten kwamen bij alle 

kinderen even in de klas en deelden 

pepernoten uit, het was een groot feest!                                                                                                                                         

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

AANKOMST SINTERKLAAS – 1 DECEMBER 

Op 1 december komt de Sint met zijn pieten een bezoekje brengen aan onze school. We willen vragen 

of u geen auto’s in de straat tussen de school en de kerk wilt plaatsen, ook niet in de parkeervakken.  

De leerlingen gaan eerst allemaal naar de eigen klas en zullen met de klas en leerkracht naar buiten 

komen. De klassen gaan staan op de parkeerplaatsen. U bent als ouder, verzorger, opa of oma 

natuurlijk ook welkom om te komen kijken. 

Nadat de Sint en zijn pieten zijn aangekomen gaan zij het kleuterplein op, gevolgd door de leerlingen 

en eventuele ouders. Buiten op het kleuterplein, op het podium zullen we de 

Sint en pieten welkom heten waarna de kinderen en de Sint en pieten naar 

binnen gaan. Na een korte pauze voor de Sint en de pieten mogen alle 

klassen gedurende de dag een bezoekje brengen aan de Sint in de aula. 

Diverse groepen hebben een liedje ingestudeerd. Voor de groepen 1 /m 5 zal 

de Sint misschien wel een kadootje bij zich hebben. De groepen 6 t/m 8 

maken er een gezellige dag van met de zelfgemaakte surprises, maar ook zij 

mogen natuurlijk bij de Sint op bezoek komen.  
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LEERLINGEN 

25-11 Allan Brouwers 8-A  

25-11 Tess Emmelot 5-B  

26-11 Driek van den Ouweland 1-2C  

27-11 Nox van Beijsterveldt 1-2D  

29-11 Ries Laarhoven 6-A  

29-11 Djaino Maczolleck) 4-B  

 

 

 

 

 

 

          

 

           BUITENSCHOOLS NIEUWS 

 

WELKOM BIJ HET PRAATHUIS 

Het Praathuis is een fijne plek om beter Nederlands te leren spreken. 

Wil jij beter Nederlands leren? Kom dan naar ons gezellig Praathuis.  

Daar kun je elke week mensen ontmoeten van verschillende nationaliteiten. 

Samen praten we Nederlands. Er zijn Nederlandse taalvrijwilligers om te helpen. 

 

IEDEREEN die moeite heeft met het spreken van Nederlands is van harte welkom. 

Waar: bibliotheek in de Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze. 

Wanneer: iedere donderdagmiddag. 

Tijd: 13.00 tot 14.30 

Graag tot dan in het Praathuis! 

 

BLADEN VAN BLINK. 

Vorige week zijn een aantal mini-uitgaven van bladen verspreid onder alle groepen maar er waren te 

weinig exemplaren voor alle leerlingen. Mocht u nog interesse hebben in b.v. de Bobo of Junior dan 

kunt u zich alsnog aanmelden via de QR-code. 

 

 

 


